
Rijnsburg, 8 april 2020     

  

Betreft: Update Corona Communicatie van 8 april 2020     

   

Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerlingen,    

  

Zoals u in de vorige update heeft gelezen zijn we samen hard aan het leren. Dankbaar zijn we dat we dat met elkaar 

mogen doen.  Iedere dag weer verbaas ik mij over de onuitputtelijke energie van mijn team en het 

aanpassingsvermogen van de leerlingen en u.   

Deze week wordt in de christelijke traditie ook wel de Stille of Goede Week genoemd, een bijzondere week op weg 

naar het Paasfeest. In deze week zijn normaliter plaatselijk, regionaal, landelijk maar ook wereldwijd verschillende 

activiteiten en vieringen om invulling te geven aan de boodschap van het paasverhaal.  

Ook op school zijn we gewend hier vorm aan te geven.  

Helaas zijn er heel wat activiteiten en vieringen afgezegd vanwege het coronavirus – maar het is mooi om te zien dat 

er ook hier gezocht is naar alternatieven en twee van die alternatieven willen we u heel graag mee geven.  

Donderdagavond 9 april is er om 20.30 uur op NPO1 een speciale editie van The Passion te zien. Hoogtepunten uit de 

afgelopen 10 jaar zijn samengevoegd en als we de berichtgevingen mogelijk geloven, is het beslist de moeite waard 

om hier naar te kijken.  

Als school zijn wij verbonden met de organisatie Verus. Zij verzorgen dit jaar een online-paasviering voor scholen. 

Voor het Voortgezet onderwijs start de viering donderdagochtend om 10.30 uur. U kunt dit volgen via onderstaande 

link  

https://www.verus.nl/actueel/nieuws/landelijke-online-paasviering-voor-scholen-op-9-april  

Contact  

Er is in de afgelopen weken met grote regelmaat telefonisch contact vanuit de school. Dit contact zal altijd met een 

anoniem nummer gebeuren i.v.m. AVG-wetgeving. We hebben gemerkt, dat niet alle telefoonnummers kloppen; soms 

is het vaste nummer niet meer in gebruik en/of soms klopt het mobiel nummer niet meer. Dat geldt ook voor het e-

mailadres dat in Magister staat vermeld.  

Bij dit bericht vindt u een bijlage met een eenvoudige handleiding die u op weg helpt om deze gegevens zelf in 

Magister bij te werken. U zou ons echt helpen als u even de moeite zou willen nemen om e.e.a. voor ons te 

controleren. Zo zorgen we er met elkaar voor dat we steeds voor elkaar goed bereikbaar zijn én blijven.  

    

Diploma?! 

4 juni is de dag dat door de overheid uitgeroepen is als landelijke dag dat we bekend maken of de leerlingen 

geslaagd/gezakt zijn.  

Omdat we niet weten wat de toekomst ons brengt, willen we als school proactief nadenken over de wijze waarop we 

dit bekend gaan maken. Een manier om iedereen in 1 keer te kunnen bereiken is het plaatsen van de namen op de 

website. Hiervoor hebben we uw toestemming nodig. We willen u vragen om via de link aan te geven of u dit goed 

vindt. https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=T2qK0105ykSIJ-

tis_hcBgyWtKOvLRBMjkXrOM3DPgZUOVlZTjgzSDIxSExBS0tDNFcxTFI4RTZDMS4u 

 

Vervolgonderwijs 

Na de tijd op het Visser ‘t Hooft Rijnsburg volgt een nieuwe tijd. Namelijk het MBO of de havo. Als u nog niets heeft 

gehoord van de opleiding waar uw zoon/dochter aangemeld is, wilt u dan zelf contact opnemen met de 

desbetreffende school?   

https://www.verus.nl/actueel/nieuws/landelijke-online-paasviering-voor-scholen-op-9-april
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=T2qK0105ykSIJ-tis_hcBgyWtKOvLRBMjkXrOM3DPgZUOVlZTjgzSDIxSExBS0tDNFcxTFI4RTZDMS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=T2qK0105ykSIJ-tis_hcBgyWtKOvLRBMjkXrOM3DPgZUOVlZTjgzSDIxSExBS0tDNFcxTFI4RTZDMS4u


• Vragen over aanmelden bij ROC Mondriaan, neem dan contact op met het Studie Infopunt: 

loopbaancentrum@rocmondriaan.nl / 088 6662000 

• Vragen over aanmelden bij MBO Rijnland, neem dan contact op met Angela van Steijn: 

asteijn@mborijnland.nl / 06 50998937 

• Vragen over aanmelden bij AOC Wellant, neem dan contact op met Els Jongsma: e.jongsma@wellant.nl / 06 

53361285 

Tips  

Op de site van het Nederlands Jeugdinstituut worden kinderen, ouders, opvoeders en professionals geïnformeerd 

over hoe ze om kunnen gaan met de maatschappelijke gevolgen die de aanpak van het coronavirus met zich 

meebrengt. Link: https://www.nji.nl/coronavirus#rowIndex1 

 

schema PTA-afnames  

 Dag  Activiteit  

  

Vrijdag 10 april  Goede vrijdag (vrije dag)  

Weekend   Weekend  

Maandag 13 april  Tweede Paasdag (vrije dag)  

Dinsdag 14 april  Stille dinsdag (vrije dag)  

Woensdag 15 april  SE-III Economie   
09.00 uur – 10.30 uur (08.45 uur aanwezig)  

Donderdag 16 april  SE-III Biologie   
09.00 uur – 10.30 uur (08.45 uur aanwezig)  

Vrijdag 17 april  12.00 uur: alle SE-III cijfers bekend.  

Herkansingsformulier digitaal inleveren na overleg met 
contactpersoon   

Weekend    

Maandag 20 april  Inhalen mondeling Duits/ inhalen gemiste SE-toetsen  

Dinsdag 21 april  Herkansing KLT Eng  

Woensdag 22 april  Herkansingsmoment 1 SE-III (schema volgt later)  

Donderdag 23 april   Herkansing KLT Du/ inhalen mondeling Engels  

Vrijdag 24 april   Herkansingsmoment 2 SE-III (schema volgt later)  

Zaterdag 25 april – zondag 3 mei  Meivakantie  

Verdere planning volgt (wanneer nodig) in later bericht   

  

Met vriendelijke groet, 

Esther Oudshoorn, directeur 

Metta Troost, teamleider 2, 3 en 4 vmbo 

Bart v.d. Heiden, teamleider brugklas, 2 en 3 havo/vwo 
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